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vehicle usage, landfill covers or other infrastructure projects. New
applications combined with fast and easy installation create new business
opportunities for both PV manufacturers and system integrators.
Electrical Data

MID-160

MID-170

MID-180

Peak Power Watts – Pmax (Wp)

160 W

170 W

180 W

Power Tolerance – Pmax (Wp)

+/- 5 W

+/- 5 W

+/- 5 W

Maximum Power Voltage – Vmax (V)

26.5 V

26.7 V

26.9 V

Maximum Power Current – Imax (A)

6.1 A

6.4 A

6.7 A

Open Circuit Voltage – Voc (V)

35.1 V

35.3 V

35.5 V

Short Circuit Current – Isc (A)

7.5 A

7.6 A

7.7 A

Size

990 x 1675 mm

Temperature coefficient Pmpp (W)
Dimensions
Size

420x800 to 980x3000 mm

Cell count

2x4 to 6x18

Weight

3.5 kg / m2
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OM OSS:
EIGENBRODT ÄR ETT
FÖRETAG SOM SEDAN 1920
LEVERERAR HÖGKVALITATIVA
INDUSTRIKOMPONENTER,
KUNNANDE OCH SERVICE TILL
NORDISK TILLVERKNINGSINDUSTRI,
DESS EFTERMARKNAD OCH
UNDERHÅLL.

De industrikomponenter vi erbjuder är
indelade i tre segment:
• Filter
• Gasfjädrar
• Inbyggnadskomponenter
Vi erbjuder lokal närvaro, effektiv logistik och
en entreprenöriell företagskultur. Resultatet
av detta ger oss en unik förmåga att lösa
våra kunders problem.
Vi finns representerade med kontor och
lager i Stockholm, samt med lokalkontor i
Åhus.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR
MER INFORMATION ELLER VID FRÅGOR.
VI SER FRAM EMOT ATT FÅ H
 JÄLPA DIG!
WWW.EIGENBRODT.SE

KONTAKT@EIGENBRODT.SE

+46 8 594 63 400
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